
 

 

 

 

 

 
 

Verlenging van de toelating voor gebruik van Virkon™S tegen ToBRFV 
 
De minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verlengt met ingang van 23 juni, de tijdelijke toelating voor 
het gebruik van Virkon™S in de strijd tegen het Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Binnen deze toelating 
valt ontsmetting in of op transportvoertuigen inclusief containers en apparatuur dat gebruikt wordt voor het laden 
en lossen van de voertuigen en de ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt. 
 
Op 17 oktober 2019 is in Nederland het Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) vastgesteld in de bedekte teelt van 

tomaat. Op 26 oktober 2019 is een vrijstelling afgegeven voor gebruik van Virkon™S ter bestrijding van ToBRFV in of 

op transportvoertuigen incl. containers e.d. waarin materiaal is vervoerd en apparatuur dat gebruikt wordt voor het 

laden en lossen van de voertuigen en de ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt. Met ingang 

van 23 juni is deze vrijstelling verlengd. De nieuwe vervaldatum is 20 oktober, waardoor telers het jaar schoon kunnen 

eindigen. De oude tijdelijke vrijstelling liep af op 22 juni. 

Tomato brown rugose fruit virus is een tobamovirus. Tobamovirussen zijn zeer stabiel en besmettelijk. Het virus kan 

alleen worden geëlimineerd door besmette planten te vernietigen en (mogelijk) besmette oppervlakken, materialen 

e.d. grondig te reinigen en vervolgens te ontsmetten. Na literatuuronderzoek concludeerde de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit dat zonder de vrijstelling van Virkon™S de teelt van tomaat op geen enkele andere redelijke wijze 

te beschermen is tegen Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV). Virkon™S is werkzaam tegen ToBRFV op diverse 

oppervlakken bij de regulier toegelaten dosering van 1%.  

Door deze vrijstelling mag Virkon™S toegepast worden als ontsmettingsmiddel van transportvoertuigen (incl. 

containers e.d.) waarin materiaal is vervoerd. Ook desinfectie van apparatuur dat gebruikt wordt voor het laden en 

lossen van de voertuigen en de ruimtes en oppervlakten waarin deze behandeling plaatsvindt vallen onder de 

toelating. Virkon™S had al een toelating voor het gebruik in ruimtes en/of op materialen, oppervlakken en schoeisel 

in kassen zonder gewasopstand, en in ruimtes bestemd voor verblijf van mensen. Hiernaar werd al eerder verwezen 

in het Hygiëneprotocol Tomaat opgesteld door Glastuinbouw Nederland. 

 
Lees het volledige besluit en alles over de vrijstelling voor het gebruik van Virkon™S tegen ToBRFV in de Staatscourant 
 
Voor meer informatie over het gebruik van Virkon™S tegen ToBRFV, neem contact op met info@biosecurity.nl of kijk 
op www.virkon.nl  
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https://www.tuinbouwalert.nl/content/docs/Dossiers/ToBRFV/Hygi%C3%ABneprotocol_ToBRFV_en_Clavibacter_in_tomaat.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-33874.html
mailto:info@biosecurity.nl
http://www.virkon.nl/

